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Regulamin Międzynarodowych Zawodów Okolicznościowych 

z okazji 20-lecia Klubu Krótkofalowców SP3PJY z Nowego Miasteczka 

 

 

Organizator  

• Klub Krótkofalowców SP3PJY z Nowego Miasteczka, 

• Nowosolski Klub Krótkofalowców SP3KEY – Radioklub LOK, 

• Stowarzyszenie Krótkofalowców Wzgórz Dalkowski SP3KEY. 

 

Patronat nad zawodami objęli: 

• Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko, 

 

Cel zawodów 

• obchody rocznicowe, 

• uczczenie pamięci  kolegów klubowych, 

• promocja krótkofalarstwa, 

• utrzymanie aktywności radiostacji indywidualnych i klubowych, 

• promocja Miasta i Gminy Nowe Miasteczko. 

 

Termin zawodów 

• sobota, 28 luty 2015 r., w godzinach 16:00-18:00 UTC  / 17:00 do 19:00 czasu lokalnego / 

 

Uczestnictwo w zawodach 

• W zawodach mogą brać udział krajowe i zagraniczne  amatorskie radiostacje indywidualne i klubowe, 

nadawcze i nasłuchowe, posiadające aktualne pozwolenia radiowe i licencje SWL.  

W grupie SWL nie mogą brać udziału krótkofalowcy z licencją nadawcy . 

Pasma, emisje i  moc 

• Zawody prowadzone będą w paśmie 3.5 MHz emisjami CW, SSB i RTTY zgodnie z obowiązującym band 

planem, 

• Najwyższa dopuszczalna moc z jaką można pracować w zawodach to 100W. 

 

Wywołanie 

• Fonia (SSB): "wywołanie w Zawodach 20 lat SP3PJY", 

• Telegrafia (CW) : "test PJY", 

• Digi (RTTY): "CQ 20 PJY" 

 

 

Raporty 

Potwierdzenie łączności w zawodach stanowi wymiana raportów i grup kontrolnych pomiędzy korespondentami 

wg poniższych zasad: 

• Fonia (SSB) - RS  +  dwie cyfry grupy kontrolnej np. 59 05, 

• Telegrafia (CW)- RST +  dwie cyfry grupy kontrolnej np. 599 15, 

• Digi (RTTY) - RST +  dwie cyfry grupy kontrolnej np. 599 34, 

 

GRUPA KONTROLNA: składa się z dwóch cyfr określających liczbę lat od wydania Twojej pierwszej licencji nadawcy. 
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Lata otrzymania pierwszej licencji oblicza się z różnicy bieżącego roku i roku otrzymania pierwszej licencji 

nadawcy np. jeżeli pierwszą licencję otrzymałeś w 1976 r. podajesz 39   ( 2015 - 1976 = 39 ). Jeżeli otrzymałeś 

licencję w 2014 lub 2015 to podajesz 01. 

Łączności w zawodach  

• Z tą sama stacją można nawiązać  max. 3 QSO jedną łączność na CW, jedną na SSB i jedną na RTTY. 

Nasłuchy w zawodach 

• Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów.  

Punktacja 

• Wynik końcowy stanowi suma dwóch cyfr sumy kontrolnej  ze wszystkich łączności zarejestrowanych  

w przesłanym logu.  

Nie musisz liczyć punktów, policzymy je za Ciebie. 

 Klasyfikacje 

A - CW,                 B - SSB,                               C  - RTTY, 

D - CW+SSB,        E - CW+SSB+RTTY,            F - SWL 

Uczestnik może pracować różnymi emisjami a zgłosić do klasyfikacji tą kategorię którą wybierze. 

Rozliczenie zawodów 

• Rozliczenie zawodów następuje na podstawie dzienników zawodów przesłanych w terminie do 7 dni po 

rozegraniu zawodów, 

• Dziennik zawodów musi zawierać: 

� znak wywoławczy stacji, 

� kategorię, w której stacja zgłasza swój udział w zawodach, 

� nadawaną w zawodach sumę kontrolną,  

� adres e-mail osoby do kontaktu, 

� listę wszystkich QSO z pełnymi raportami zgodnie z regulaminem, 

� zarejestrowane QSO wg czasu UTC; 

 

• Logi nadesłane niezgodnie z powyższą instrukcją lub po terminie będą zaliczane wyłącznie do kontroli. 

• Wykaz nadesłanych dzienników będzie sukcesywnie publikowany na stronie internetowej organizatora , 

• Zawody są rozliczane elektronicznie. Zachęcamy zatem do korzystania z programu DQRLog autorstwa Marka 

SP7DQR. Program do obsługi zawodów można pobrać z adresu: http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html , 

• Dzienniki zawodów będą przyjmowane tylko w postaci elektronicznej w formacie Cabrillo. 

Dzienniki zawodów należy wysłać na adres: zawody@sp3key.com ,   

• Obowiązuje nazwa pliku znak_stacji.xxx  (np: sp3key.cbr, sp3key.log itd.) 

Łączności nie zaliczane 

• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązuje QRT 5 minut przed  i po zawodach), 

• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 

• łączności powtórzone, 
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• błędne odebranie znaku wywoławczego korespondenta, 

• błędne odebranie grupy kontrolnej korespondenta, 

• różnica czasu przeprowadzonej łączności powyżej 3 min. 

Ogłoszenie wyników zawodów: 

• Wstępne wyniki ogłoszone będą po 21 dniach, od zakończenia przyjmowania logów z zawodów, na stronie 

internetowej organizatora http://SP3KEY.com  

• W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia przez Uczestnika reklamacji w ciągu 7 dni od 

daty ogłoszenia wyników. 

Nagrody 

• Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – puchar i dyplom, 

• Za zajęcie II i III miejsca w każdej z grupie klasyfikacyjnej – dyplom z osiągniętym miejscem i wynikiem, 

• Pozostałym uczestnikom zawodów zostaną przygotowane dyplomy elektroniczne w formacie PDF (do 

pobrania ze strony internetowej organizatora i/lub wysłane e-mailem) z osiągniętym wynikiem, 

• Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe. W losowaniu dodatkowych nagród rzeczowych nie będą brali 

udziału członkowie klubu i Stowarzyszenia. 

 

Chcesz zafundować puchar, grawerton lub inną nagrodę napisz do nas 

SP3KEY@sp3key.com 

 

Komisja zawodów 

• Nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwa Komisja, która dokona obliczenia wyników i klasyfikacji 

uczestników. 

• Komisja zawodów ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych 

nieujętych w regulaminie. Komisja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od klasyfikacji grupy ze względu na 

bardzo małą frekwencję. 

• Skład komisji zawodów: 

1. Wiesław SQ3BME – Przewodniczący, 

2. Robert SP3IIZ – Wiceprzewodniczący, 

3. Andrzej 3Z3AHK – członek, 

4. Krzysztof SQ3JPD – członek. 

 

ZAPRASZAMY 


